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JULFÖRBEREDELSER

Vi går mot kallare tider och de flesta söker sig in till värmen och ljuset inomhus.
Julhelgen räknas som av de stora helgerna, om inte den största… för gemenskap.
Alla som gillar julen förbereder sig på olika sätt med att planera för de olika dagarna.
För många gäller det vem man ska träffa och var någonstans det ska bli av. Det finns
många särskilda traditioner som är bundna kring dessa möten. Julen sätter fokus på
våra relationer och hur det ser ut närmast oss.
Gud förbereder också julen för oss. Redan fyra veckor före högtiden kallar han till
advent som betyder ankomst. Någon är det som ska komma.
Och Gud tar hjälp av andra människor som ska förbereda oss för detta möte. Personerna som Gud ber om att framföra detta budskap är människor som har en särskild
uppgift att tolka samtiden. De kan också berätta om händelser i framtiden som Gud
är med i. De kallas profeter.
Vi kan tycka att de levde i en annan tid, i en annan kultur och ett annat samhälle
långt från vårt eget sammanhang. Men om man lyssnar till deras ord förstår vi att de
talar om sånt som angår människolivet närhelst vi lever.
Guds förberedelse av julen och mötet där gäller hans egen son Jesus. Det är han som
ska komma och det är mötet med honom som Gud vill förbereda oss på. Detta möte
är så viktigt att Gud ber människor från vår egen tid tillsammans med människor för
länge sedan att berätta om glädjen och gemenskapen som kan byggas i mötet med
hans son.
Därför kan vi möta människor i alla åldrar som kan berätta om var och med vem vi
kan fira vår jul tillsammans. Han, Jesus, kommer oss till mötes mitt i vårt sammanhang av familj, vänner eller ensamhet.
Maria Jesu mor, förmedlar öppenhet och tillit och Johannes, Döparen kallad, vill
övertyga oss, tror jag (när han pratar om rättvisa och vägen till Gud), att det inte är
vad vi äger och har som ger oss mer gemenskap. Lucia lyfter det hoppfulla i mötet
med Jesus o s v.
Alla förbereder oss på sitt sätt för Jesus som kommer till oss. Guds son som är på väg
att möta upp och knyta vänskapsband med oss.
”Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han… I ringhet kommer han…”

										

Malin

utsidan:
ljus i mörkret,
på mer än ett sätt
foto: o. fornling
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NÅGRA ORD
FRÅN HUSMOR

Nyss hemkommen från vår personalresa där
vi både arbetat samt haft lite mer tid för samtal
känner jag mig inspirerad och förväntansfull.
Vi har fått många idéer och det känns fint att
vara en del av detta arbetslag. Det viktigaste
för mig är att ni alltid känner er välkomna till
Värbygården och våra sammankomster.
Kontakta mig för frågor och bokning av våra
lokaler Värbygården och Sockenstugan.
Kontaktuppgifter finns på näst sista sidan.
Jag fortsätter att bjuda på hembakat och delar
gärna med mig av recept. Här kommer en
favorit:

bengt roslund
drog nyfikna till
värbygården
foto: m. börjesson

Citronkladdkaka
2 citroner, skalet & 3-4 msk citronsaft
150 g smör, 2 dl strösocker, 1½ dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker, 2 ägg, kokos till formen
smat florsocker till garneringen.
Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader. Spänn fast ett bakplåtspapper i botten på en springform, ca 20
centimeter i diameter. Smörj och bröa formens
botten och kanter med kokos.
Tvätta citronerna ordentligt och torka av dem.
Smält smöret i en kastrull och ta kastrullen
från värmen. Blanda ihop strösocker, vetemjöl
och vaniljsocker i en skål.
Rör ner mjölkblandningen i smöret till en
smidig smet. Tillsätt äggen och blanda väl.
Tillsätt citronskal och -saft i smeten och rör
om.
Häll smeten i formen. Grädda kakan mitt i
ugnen i 20-22 min. Låt den svalna i formen.

skabersjö pyntad
i samband med
tacksägelsen
foto: m. börjesson

Marie

FÖDELSEDAGSFEST

Torsdagen och fredagen den 25-26/1 kommer
vi fira er som är medlemmar i församlingen
och under 2017 fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och
varje år över 90. Det sker med mat, kaffe, tårta, musik och en present. Det kommer en speciell inbjudan till dig. Men reservera vilken av
dagarna du önskar komma redan nu. Du får
även bjuda med dig en vän. Välkommen till
en trevlig dag på Värbygården!

Mats

”gnagaren” ola
tvingas fira skånsk
fotbollsseger
foto: h. nordström

anders martinsson
är gästsolist vid
årets julkonsert...
foto: pressbild

MUSIK I JUL
första advent

Hosiannakörer fyller kyrkan i advent. Änglakören, Heavenly Voices och Kyrkokören deltar i gudstjänsten under Hans och Ann-Sofies
ledning.

3/12 Hyby nya kyrka 16.00
Lucia
Vi kommer med ljus och mörkret vänder som om
himmelens stjärnor kommit till jorden med glitter
och sång. (A. Myllenberg)
Välkommen att uppleva lucia, tärnor, ljus
och stjärnor tillsammans med Himlakören,
Änglakören, Heavenly Voices, konfirmander,
pianist Josefin Åkerberg, basist Martin Lundberg samt batterist Jonnie Holmberg.

9/12 Hyby nya kyrka 16.00
andra advent
Sångiorerna medverkar i gudstjänsten.

10/12 Skabersjö kyrka 16.00
Julkonsert
Fröjd, jubel och stjärnglans! Tillsammans
med årets gästartister Carolina Tholander och
Anders Mårtensson bjuder Värby kyrkokör på
julsångskavalkad med både gammalt och nytt.
Ackompanjerar gör Julia Sigova. Allt under
ledning av Ann-Sofie.

17/12 Hyby nya kyrka 18.00
Julafton
...i Hyby nya kyrka
tillsammans med
carolina tholander
foto: pressbild

nils olsson får vi
chans att höra
igen på julafton
foto: u. stjernbo

Korister från församlingens barnkörer medverkar vid ”julkrubban”.

24/12 Hyby nya kyrka 11.00
Nils Olsson är en återkommande röst som
gästar julbönen i Skabersjö kyrka...

24/12 Skabersjö kyrka 12.00
...och Sebastian Lamberth en ny bekantskap
för de flesta vid julbönen i Bara kyrka.

24/12 Bara kyrka 13.00
Julotta
Efter ett års uppehåll är spontankören tillika
julottekören tillbaka. Van eller ovan, gammal
eller ung - här är alla välkomna att sjunga!
Vi samlas för gemensam körövning i Bjärshögs

kyrka den 20 december kl 19.00-20.30. Julsångerna väljs ut efter vilka vi blir, noter och
texter får du hem för egen övning. Vi ses en
stund före julottestart för ett kort genrep.
Anmäl gärna ditt intresse att medverka i spontankören till Ann-Sofie eller bara dyk upp.
Alla kan ju sjunga!

25/12 Bjärshögs kyrka 8.00
Nyårsafton
Vi avslutar och firar in det nya året med ett
fyrverkeri i klassiska och folkmusikaliska
tongångar. Först ut är kvartetten Jour som
består av Kristin Sjöholm, Marcus Persson,
Gustav Nilsson och Fredrik Kinnman.

31/12 Hyby gamla kyrka 16.00
Nyårsdagen

sebastian
lamberth hör du
också på julafton
foto: pressbild

Nyårsdagen följer Duo Z, som består av
Johanna och Joakim Zetterqvist, upp på flöjt
respektive violin.

1/1 Bara kyrka 18.00
Kyndelsmässodagen
Var inte rädd när ljuset växer - temamässa
där Kyrkokören medverkar under ledning av
Ann-Sofie.

4/2 Skabersjö kyrka 18.00

Ann-Sofie

...MED FOKUS
PÅ VÅRA MINSTA
Minilucia

På Öppet hus sjunger vi tillsammans de traditionella luciasångerna. Alla som vill är
välkomna att dyka upp i valfri luciaklädsel
och de barn som vill får självklart skrida in i
luciatåg. Välkomna!

duo z hjälper oss
välkomna 2018
i bara kyrka
foto: m. högfeldt

12/12 Värbygården 10.00
Julbabysång
Vi avslutar terminen med julbabysång, då
är alla med barn 0-2 år välkomna till Värbygården, oavsett om man varit med på
höstens babysång eller ej.
Vi avslutar så klart med fika och lek!

11/12 Värbygården 10.00

Hans

riktigt så här små
är inte luciorna
den 12 december
foto: j. ödemark

SENIORDAGEN

ridningen vid
invigningen var
populär
foto: h. nordström

Kerstin Evander berättar om sina upplevelser
i kommunen under de åren hon varit verksam
i dess tjänst. Detta var en programpunkt under en intensiv eftermiddag på Värbygården
en dag i oktober.
Vi fick också lära oss om säkerhet för seniorer
gällande handhavande av pengar, kontokort
med mera genom brottsförebyggande rådet
som föreläste. Utställare gav information om
allt från sjukvård till boende. Marianne och
Ros-Marie gav oss en musikstund i samband
med kaffe och kaka. Efter en blandad eftermiddag gick deltagarna hem med kunskap,
historia, god kaka och goda toner i minnet.

Mats

JULKAMPANJ

ola höll tal vid
invigningen av
nya huset...
foto: l. öst

Värby församling och Svenska Kyrkan ingår i
den världsvida kyrkan. Därför är det naturligt
för oss att stötta Svenska Kyrkans internationella arbete. Det gör vi bland annat genom
att delta i Julkampanjen och Fastekampanjen.
Julkampanjen har i år temat barn: I julkampanjen 2017 fokuserar vi på barns rätt till ett
liv utan hot våld och övergrepp, rätten till mat
och rent vatten, rätten till trygghet och försörjning, rätten till sin kropp, rätten till hälsa
och sjukvård samt rätten till utbildning. Kampanjen pågår mellan tredje december och
sjätte januari. Den andra advent, 10 december,
medverkar församlingen på julmarknaden i
Bara, där säljer vi hemtextil samt kakor och
bröd. Intäkterna går oavkortat till denna
insamling. Likaså gör överskottet från lotteriet i samband med gudstjänsten i Skabersjö
16.00 samma dag, då vi också får lyssna till
Sångiorerna. Då bjuder församlingen även på
glögg och pepparkaka.

Mats

DOPDROPPAR

...och kön till
korvserveringen
ringlade lång
foto: l. öst

Söndagen den 28 januari firar vi familjegudstjänst i dopet tecken. I samband med gudstjänsten på Värbygården delas dopdropparna
ut till alla barn som döpts i Värby församling
tiden från augusti fram till december. Efteråt
blir det kyrkkorv och tårta.

28/1 Värbygården 11.00

INVIGNINGEN

Vi var oroliga för hur vädret skulle bli och om
det skulle komma något folk. Det visade sig,
som så ofta är fallet, vara obefogad rädsla.
Snabbt fylldes backen runt Värbygården med
folk som gick tipspromenad, fiskade i fiskdamm, tog lotter och red ponny. För den
hungrige fanns det grillad korv och den fikasugne satt inne i gamla Värbygården där det
också bjöds på pianomusik. Internationella
gruppen gjorde som vanligt en stark insats
med lotterier och förberedelsearbete.
Många besökare ville gå in i vårt nya kontorshus redan på förmiddagen men de fick hålla
sig till klockan tolv då bandet klipptes av Carl
Gustaf Olsson, Amie Ekbladh och undertecknad. Då passade också himlen på att
öppna sig för dagens enda regnskur. Sedan
bandet klippts var det fritt fram att beskåda
våra nya lokaler. Carl Gustaf berättade också
om Värbygårdens historia som tjänat församlingen i 25 år. Av kyrkorådet fick vi ett träkors
som gjorts av ett av träden som tidigare stått
vid klockstapeln. Kontraktsprost Jan-Olof
Aggedal höll också ett gratulationstal.
Dagen blev ett positivt avstamp mot framtiden och en glädje för församlingen. Om
du inte var där får du gärna komma upp på
kullen och se hur vi har det. Vi finns där för
att tjäna er och hoppas att detta nya administrativa centrum ska vara en hjälp för oss i
det uppdraget. Dagen inbringade över 14 300
kronor som går till det internationella arbetet.
Ett varmt tack till frivilligarbetare och personal som gjorde en stor insats för dagens
positiva genomförande!

hans stod för
högtidlig fanfar i
sommarregnet
foto: l. öst

Ola

VALRESULTAT

Kyrkans Väl i Värby församling 34%, 6 mandat
Sverigedemokraterna
18%, 4 mandat
Värby församlings bästa
48%, 9 mandat
Eftersom SD endast hade ett namn på
sin lista resulterar det i tre tomma stolar
i kyrkofullmäktige. Om du vill veta mer
kring övriga resultat och mandatfördelningar:
kyrkoval.svenskakyrkan.se

Ola

två ordföranden
- båda redo att
hålla tal
foto: l. öst

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. Näst sist i Kyrknytt finns kontaktuppgifter
till ansvariga. Uppdateringar hittar du i dagspressens predikoturer, på hemsidan och på affischer.

BARN & FÖRÄLDER

Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Babycafé
Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Ingen anmälan behövs.
Terminsstart 22/1.

Heavenly Voices
Onsdagar 16.30-17.15 för årskurs 4-6. Välkommen till vår nyaste kör där vi börjar sjunga
tvåstämmigt. Vi fortsätter att blanda musikstilar,
musikteori och sångteknik. Några gånger per
termin sjunger vi i gudstjänst. Plats finns och
terminen startar 24/1.

Ann-Sofie

Kerstin & Hans
Babysång & syskonsång
Äldre gruppen (>7 månader) 09.30-10.00 och
yngre gruppen (<7 månader) 10.15-10.45 på
måndagar. En sångstund där föräldrar sjunger
med och för sina barn. För att alla ska känna
igen sig sjunger vi samma sånger under en
längre period. 11.00-11.30 har vi syskonsång.
Höstterminen slutar 11/12 med julbabysång för
alla grupperna 10.00. Vårterminen börjar 22/1.

Hans
Öppet Hus
Tisdagar 9.30-11.20 och fredagar 09.30-11.30 för
dig som är hemma med barn. Knyt nya kontakter,
pyssla, fika, lek och umgås. Vi har också en sångstund vid 10-tiden och bjuder på fika. Ingen
anmälan behövs, du är alltid välkommen. Året
avslutas 15/12 och nästa börjar 19/1.

Hans
Miniorer & Himlakören
Kör, lek och lite undervisande verksamhet för
6- och 7-åringar på tisdagar 14.45-16.30. Vi fikar,
pysslar, sjunger, leker och pratar om den kristna
traditionen. Vi sjunger i två grupper och börjar
23/1. Anmälan till Hans (se näst sista sidan.)

Hans & Malin
Änglakören
För dig i klass 2-3 på onsdagar 15.30-16.15. Körhäng med fika från 15.00. Vi lär oss grunderna
i sångteknik, och sjunger olika musikstilar - allt
från pop, visa och psalm till gospel och musikal.
Fåtal platser kvar, terminen startar 24/1.

Ann-Sofie

UNG & TONÅR
Konfirmand

Årets konfirmander är snart halvvägs. Har du
frågor kring konfirmationen nu eller kommande
år får du gärna höra av dig till mig. Mejladress
och telefonnummer hittar du på näst sista sidan.

Jesper
Ungdomsgruppen
Årets sista ungdomsgrupp träffas 4/12 18.30-21.
Till våren gör vi en paus i väntan på nysatsning
på ungdomssidan. Filmträffarna fortsätter däremot som vanligt under nya namnet Ung film (se
nedan).

Jesper
Ung Film
En gång i månaden visar vi film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig som är 14-25 år. Vi
träffas kvällstid 18.30-21.30. Här är vårens alla
dagar: 15/1, 12/2, 12/3, 23/4 och 21/5.
Hoppas vi ses!

Jesper

VUXEN

Hemgruppen
För dig som har en tro och vill dela den med
andra i en hemmiljö där alla får komma till tals
om bibeltexter och teologisk litteratur som vi
läser. Vi ber för konkreta ämnen och tackar
Gud för ledning i våra liv. Sen deltar vi givetvis
i församlingens gudstjänster och andra samlingar. Vill du vara med? Kontakta mig.

Mats

Kyrkokören

Stickcaféet

En blandad vuxenkör som övar tisdagar 19.00.
Vi hälsar nya sångare välkomna! Terminen börjar 23 januari.

Ann-Sofie
Filmklubben
För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 10/12, 7/1, 11/2, 18/3,
15/4 och 13/5. Välkommen!

Jesper

DAGLEDIG & ÄLDRE
Sångiorerna

Kören för dig 65+! Vi sjunger flerstämmiga
sånger. Repertoaren är bred och omfattar allt
från läsarsånger och visor till modernare sånger,
schlagers och psalmer. Vi övar torsdagar 16-17.30
med start 18/1.Vi blir gärna fler!

Värby församling
Internationella gruppen
Vi arbetar för att synliggöra de behov som finns
ute i världen. Både de diakonala och andliga.
Vill du vara med att anordna insamlingar, lära
dig mer om utsatthet i vår värld genom olika
samlingar och kurser, anordna lotterier och
försäljningar? Välkommen till ett glatt gäng. Vi
arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete samt församlingens ”eget” projekt Tandala.

Mats
Kulturklubben
Vi samtalar och delar känslor och åsikter kring
kultur i alla dess former. Vi är ett glatt gäng som
läser böcker, går på teater, konstutställningar, ser
film och ibland ger oss iväg på en utflykt.
Vi träffas onsdagar jämna veckor 13-15 under
terminerna. Vill du prova på så kontakta mig
innan så vi inte är ute på äventyr då du tänkt
komma. Kom och var med, det berikar din vardag. Året avslutas 13/12 och nästa börjar 24/1.

Mats

Måndagar ojämna veckor 13-15.30. Vi handarbetar och kläder sänds till behövande, andra
textilier säljs eller lottas ut. Dessutom fikar vi,
samtalar, samt lyssnar till högläsning eller får
besök av någon som berättar något intressant.
Höstterminen avslutas den 4/12 och våren startar den 15/1.

Mats

ALLA!

Enskilt samtal och tystnadsplikt
Ibland funderar vi på existentiella ting, ibland är
det något annat som vi inte reder ut själva. Det
finns alltid möjlighet att samtala med oss präster.
Vi har absolut tystnadsplikt.

Ola, Mats & Malin
Kyrknytt & hemsidan
Alla bidrag och tankar är välkomna men jag kan
inte utlova publicering. Respektera också upphovsrätten om du citerar oss eller själv skickar in
material. www.svenskakyrkan.se/varby

Jesper
Kyrktaxi
Om du har svårt att ta dig till gudstjänst eller
församlingsträffar finns det kyrktaxi att beställa.
Du beställer resa minst en timme i förväg på
telefon 040-440001. Vi frågor kontakta gärna
expeditionen.

Värby församling
Kyrkliga handlingar
Med hänsyn till miljö och uppvärmningskostnader använder vi enbart en kyrka per helg under
vinterhalvåret. Dop med mera bokas i den för
helgen aktuella kyrkan.

Värby församling
Solgårdens andakter
En gång i månaden firar vi gudstjänst på äldreboendet Solgården i Klågerup och efteråt fikar vi
tillsammans. Du är alltid välkommen att delta,
vare sig du är boende, anhörig eller bara befinner
dig i närheten.

Värby församling

TANDALA

geofrey och isaak
gästade
kulturklubben
foto: m. börjesson

Vi fick besök på kulturklubben från våra vänner i Nzega. Rektorerna Geofrey och Isaak
delgav sina intryck av sitt besök i Svedala
kommun. De tar emot bidrag från våra insamlingar till Tandala som hjälper deras
skolor att köpa skolmaterial. Geofrey och
Isaak berättade också om hur de utvecklas
med hjälp av bland annat Värby församlings
bidrag till en mer jämlik skolgång, där inte
endast rika har råd. Vi närmar oss 100.000
kronor som samlats in genom att pengar läggs
i bössan på öppet hus för barnfamiljer, en
kaffeslant i samband med stickcafé och kulturklubb samt andra punktinsamlingar. Geofrey och Isaak tackade ödmjukt för våra gåvor
och vårt engagemang för deras välbefinnande.

Mats
gustav underhöll
i kyrksalen under
invigningen
foto: g. nordström

välkommen att
komma utklädd
11 februari
foto: privat

FASTEKAMPANJEN

I fastekampanjen 2018, som startar den 11
februari och avslutas den 25 mars, kommer
det att vara fokus på vad vårt psykosociala
arbete betyder för människor som drabbats av
katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
Vi vill visa vad det är som gör att människor
kan gå från att överleva till att leva. Från att
få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till
ett normalt liv. När människors egna resurser
och egen kapacitet är i centrum kan drabbade
människor orka vara aktiva i sina egna liv.
Församlingen samlar in pengar för detta ändamål med start på fastlagssöndagen den 11
februari. Detta firar vi på Värbygården med
karnevalstema. Tillsammans med barnkörer
och internationella gruppen firar vi gudstjänst
och berättar om årets insamling. Kom gärna
utklädd..
Avslutningen av Fastekampanjen sker på
Palmsöndagen den 25 mars i Bara kyrka med
en gospelmässa.

Ann-Sofie, Mats & Hans
kör och orkester
2007 under
höstkonserten
foto: j. ödemark

UR BILDARKIVET

28 oktober 2007 var Hyby nya kyrka fylld till
bristningsgränsen vid höstkonserten.

Jesper

MEDARBETAREN 2.0

Vår nya presentationsserie av församlingens
anställda går vidare. Turen har kommit till Mats,
som sedan sitt första år som pastorsadjunkt blivit
församlingen trogen.
Efter att ha varit den första som på allvar gått lös
med borrmaskin och andra verktyg i sitt nya
arbetsrum i kontorshuset vid Värbygården var
han som vanligt redo att kasta sig över terminens
åtaganden oavsett om det gällde dopsamtal,
konfirmandträffar, diakoniarbete eller kulturevenemang.
Ibland kallas han ”fotbollsprästen” och mest
njuter han nog när han får påminna andra bollälskare i arbetslaget om att det faktiskt är MFF
som tagit flest mästartitlar (se bilden på sida 3
för att vara med och dela glädjen). Mats svarar
nedan på Kyrknytts frågor.

Jesper

MATS PRÄST
Fullständigt namn: Mats Åke Magnusson
Ålder: 51
Stjärntecken: Oviktigt
Familj: Två söner, förlovad med Ulrika

mats, varm efter
fotbollsbragden
en kall tisdag
foto: j. ödemark

Jobbar som och med: Präst

Favoritfilm eller -regissör: Schindlers list.

Började här: augusti 2004

Favoritmusik eller -musiker: Allyssnare. Tung
dans/techno när jag tränar, känslosamma
ballader eller klassiskt när jag mer ska njuta.

Därför jobbar jag i kyrkan: Jag kände mig kallad
hit. Efter en Gudsupplevelse för 27 år sedan så
kom jag till tro och det ledde så småningom till
präst. Jag har aldrig ångrat mig!
Roligast med det här jobbet: Att arbeta med människor i alla åldrar. Möte med människor i livets
olika skeden. Att hjälpa människor både praktiskt och andligt.
Och mindre kul: Finns alltid något men då är det
en utmaning.
När jag inte jobbar: Träna, se fotboll, bio, kultur,
umgås med vänner. Reser gärna för att sola och
bada eller för att se på kultur eller för att se på
fotboll.
Favoritbok eller -författare:
Bibeln såklart. Andaktsböcker. Tycker om Tomas
Sjödins böcker. Blev tagen av ”438 dagar” av
Martin Schibbye och Johan Persson.

Favoritmat eller -kök: Kina, sushi, italienskt.
Men svensk husman är nästan det bästa.
Roligast i tillvaron: Att jag är frisk och kan göra
saker som jag vill.
Tråkigast i tillvaron: När man påminns om ondskan
i världen. Både den stora och den lilla.
Det närmaste året ser jag mest fram emot: Att fler
människor ska lära känna Jesus och förstå vikten
av att tro på honom som Guds son.
För egen del så ser jag fram emot att cykla till
Paris i sommar med Team Rynkeby. Och att vi
samlar in mycket pengar till Barncancerfonden
genom Team Rynkeby.

FAMILJEGUDSTJÄNSTER

en selfie framför
internationella
gruppen
foto: h. nordström

I dessa gudstjänster är tanken att alla ska få
möjlighet att kunna få möta Gud på sin nivå.
Söndagens tema kommer att återspegla sig
i såväl gudtjänstrummet som i psalmer och
predikan men även i form av pyssel, drama
och diskussioner, inne i gudstjänstlokalen
eller ute i barnavdelningen.
Dessa gudstjänster firas på följande söndagar.
3/12 gudstjänst i Hyby nya kyrka 16.00
24/12 julkrubba i Hyby nya kyrka 11.00
28/1 dopdroppegudstjänst i Värbygården 11.00
11/2 karnevalsgudstjänst i Värbygården 11.00

BARNKÖRERNAS HÖST

välbesökt midsommargudstjänst i
skabersjö slottspark
foto: h. nordström

”våra” och luthers
ungar taggade
inför konserten
foto: h. nordström

Vi har haft glädjen att få sjunga på invigningen
av Värbygården, mässa för alla i Hyby nya
kyrka och några andra gudstjänster. Himlakörerns höstprojekt har varit att sjunga och
delta i tacksägelsegudstjänst i Skabersjö kyrka
och gudsjänst för stora och små i Värbygården.
Änglakören och Heavenly Voices har deltagit
i musikalen ”Luthers ungar” i Lunds domkyrka. Detta är en musikal av Karin Runow,
specialskriven för Lutheråret 2017. Tillsammans med körer, solister, skådespelare och
musiker, bidrog ca 250 barn tillsammans till
en mäktig upplevelse med handlingen ”en
vanlig dag i Luthers liv”.

FAMILJELÄGER

koncentrerade
pysslare under
familjelägret
foto: h. nordström

den gemensamt
tillverkade
altartavlan
foto: h. nordström
näckrosprakt,
en av de fina
sommardagarna
foto: p. malm

En septemberhelg åkte 40 personer från
församlingen på familjeläger till Örestrand.
Under helgen hade vi bibelberättelsen om
Marta och Maria som tema. Marta arbetar
hela dagen med hushållssysslor och Maria
bara sitter och lyssnar på Jesus. Detta gav oss
många frågor och uppslag att prata med varandra om. Vad är vila för dig? Vad gör du på
din heliga stund? När finns det tid för Gud?
Dessa var några frågor som vi funderade över.
Under helgen hade vi även sångpass, sandslottstävling, måleriverkstad, lördagsmys och
brännbollstävling. Helgen avslutades med en
familjegudstjänst, där vi också passade på
att utsmycka kyrkorummet med våra tavlor
och strandkonst. Vi ser fram emot fler läger
framöver!

Mats, Ann-Sofie, Malin & Hans

FRÅGESPALTEN

Ofta får jag de mest intressanta frågorna kring
tro och Bibel av konfirmander. Som denna;
Jag hörde om någon som påstod att det står om
dinosaurier i Bibeln, det kan väl inte stämma?
Merparten av Bibeln skrevs för över 2000
år sedan och det var först på 1800-talet som
man identifierade jätteödlefossilen som äldre
än 75 miljoner år sedan. Dinosaurier nämns
alltså inte, men däremot finns det många som
försökt hitta tecken på att man kände till dem.
Personligen läser jag inte Bibeln bokstavligt,
åtminstone inte de äldsta delarna och det är
där vi möter ”dinosauriebevisen”.
I Första Moseboken finns det en kort passage
som lyder ”På den tiden... fanns det jättar på
jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte
var stort.” (I Mos. 6:4) Att ta detta som ett dinosauriebevis tycker jag är att övertolka skriften,
men jag kan tänka mig att även Bibelns folk
sett enorma fossiler vars existens de försökt
förklara och passa in i sin världsbild.
Flera andra ställen talar om Leviatan, som
beskrivs som ett halvslevande vidunder från
urtiden. Det kan vara både en havsorm eller
en drake, men tydligt är att för moderna öron
låter det mest som en plesiosaurus;
”Vem öppnar gapets dörrar - de blottade tänderna
väcker fasa. Hans rygg bär rader av sköldar, sammanfogade som med sigill. De sluter så tätt intill
varandra att ingen luft kommer emellan. Den ena
är fästad vid den andra, de sitter ihop och kan inte
skiljas åt.” (Job 41:5-8)
Men de som desperat söker dinosaurier i
Bibeln gillar nog ändå bäst när Job tidigare i
sin bok pratar om Behemot: ”Se på Behemot
- honom har jag skapat liksom dig. Han äter gräs
som oxen. Se vilken styrka i länden, vilken kraft i
bukens muskler! Hans lem är mäktig som cedern,
lårens senor är som tvinnade rep. Benen i hans
kropp är som rör av brons, benstommen som stänger
av järn. Han är den främsta bland Guds skapelser.”
(Job 40:10-14) I äldre översättningar står det att
det är svansen som är som ett cederträd och
med lite fantasi ser man en sauropod framför
sig.
Så, avgör själv. Står det om dinosurier i Bibeln
eller är det några andra varelser som nämns?
Oavsett vilket så är deras roll inte särskilt stor
i någon av Bibelns 66 böcker.

Jesper

var behemot en
apatosaurus eller
nå’t annat?
foto: t. kurpaski

detalj från en
sällan skådad del
av hyby nya kyrka
foto: j. ödemark

malin lyssnar till
kloka ord vid
tacksägelsetiden
foto: h. nordström

lunds domkyrka
- fylld av ”luthers
ungar”
foto: h. nordström

KYRKOHERDENS SPALT

stairway to...
svenska kyrkan
i hamburg
foto: j. ödemark

FÖRSAMLINGSRESA

Som medlem i Värby församling vill vi erbjuda
dig att följa med i Luthers fotspår till våren, 2225 maj 2018.
Resan sker i församlingens regi med egen buss
som hämtar och lämnar vid Värbygården i Bara.
Vi har en guide med oss under hela resan och
reseschemat ser ut som följer;
22 maj: Utresa med buss, färja mellan Danmark
och Tyskland samt vidare färd ner mot Wittenbergområdet. Vi gör kulturstopp under dagen.
23 maj: Eisleben och Wittenberg
24 maj: Slottet Wartburg
25 maj: Hemresa med kulturstopp under dagen.
Pris per person blir cirka 5000 kr och inkluderar
bussresa, färjor, vägskatter, boende på hotell
(i dubbelrum) med frukost och tre studiebesök
(födelsehuset, guide i Wittenberg och Wartburg).
Blir vi fler än 20 personer så blir priset lägre då
fler delar på bussens och färjans kostnader.
Intresseanmälan (ej bindande) till mig senast 18
december. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Mats

Tåget mot Hamburg avgick tidigt på morgonen från Köpenhamn. Trots att vi alla varit
uppe tidigt och knappt hade fått vårt morgonkaffe så var snart samtalen igång kring
vårt gemensamma uppdrag och kommande
gudstjänster. I vagnen satt personalen i Värby
församling och i tre dagar samlades vi i Hamburg för att kicka igång arbetet med en ny
församlingsinstruktion.
Tyngdpunkten i arbetet låg på den andra
dagen då vi samlades i Svenska GustafAdolfkyrkan som är belägen i Hamburgs
hamnkvarter då dess ursprungliga uppgift var
att hjälpa de svenska sjömän som vistades i
staden under kortare eller längre tid. Dagen
inleddes med att kyrkorådets ordförande
Kristina Ekelund berättade om församlingens
historia och dess utmaningar inför framtiden.
Hennes entreprenöranda och engagerande
inställning gav oss energi när vi under resten
av dagen samtalade om de fyra orden Undervisning, Diakoni, Gudstjänst och Mission.
Vår uppgift var att fundera kring vad de orden
betyder för oss i vårt sammanhang. Vi vände
och vred på flera olika resonemang och idéer
under eftermiddagen.
Vissa av orden vi sade kommer att hamna i
det slutgiltiga dokumentet som ska bli färdigt
under 2018. Andra ord är frön till konkreta
verksamheter som vi hoppas ska få jordmån i
församlingen. Samtalen fortsatte under resans
tredje dag då vi också fick tid för vandring i
staden och möjlighet att beskåda hamnen och
andra sevärdheter.
Nu har vi kommit tillbaka till Värbygården
med inspiration inför framtidens utmaningar.
Jag är övertygad om att resan också svetsat
oss samman som arbetslag och ökat vår
gemensamma förståelse för varandras arbetsuppgifter. Nu är det bara att kavla upp skjortärmarna och jobba vidare!

Ola

kYrk
nytT

Värby församling, Värbyängen 200
233 64 Bara, 040-440064
Öppet: mån, ons & fredag 10-14, torsdag 15-19
varby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/varby
I akuta ärenden kan du alltid nå någon av
prästerna. Hänvisning finns på telefonsvararen.
Du kan också söka jourhavande präst på 112.

PASTORSEXPEDITIONEN I BARA
kanslist Lena Persson
040-440064 lena.b.persson@svenskakyrkan.se
ÖVRIG PERSONAL
vaktmästare Eva von Appen-Engström
070-8442208 eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
församlingshemsvärdinna Marie Börjesson
070-8402348 marie.borjesson@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Karna Bertilsson
vikarierande kyrkomusiker Gustav Thulin (t o m 180107)
076-6440973 gustav.thulin@svenskakyrkan.se
kyrkoherde Ola Fornling
070-6026777 ola.fornling@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel
070-8103165 ann-sofie.gribel@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
076-6440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
präst Mats Magnusson
070-5587435 mats.magnusson@svenskakyrkan.se
kyrkogårdsföreståndare Per Malm
070-5637855 per.malm@svenskakyrkan.se
vaktmästare Georg Nordström
070-7712435 georg.nordstrom@svenskakyrkan.se
barnledare och vikarierande musiker Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
präst Malin Thoresdotter Jonsson
0766-440747 malin.t.jonsson@svenskakyrkan.se
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 jesper.odemark@svenskakyrkan.se
FÖRTROENDEVALDA (urval)
Kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
070-4698948 ekbladh@skabersjoby.se
Kyrkofullmäktiges ordförande Per Belander (t o m 171231)
040-440365 eller 070-6655277 perochsofie@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar Bengt Nilsson 040-408123

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

3/12 1:a söndagen i advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka

1/1
Nyårsdagen
18.00 mässa
Bara kyrka

4/2
Kyndelsmässodagen
18.00 mässa
Skabersjö kyrka

5/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

6/1
Trettondedag jul
16.00 mässa
Värbygården

11/2 Fastlagssöndagen
11.00 karnevalsgudstjänst
Värbygården

9/12 lördag
16.00 luciafirande
Hyby nya kyrka

7/1
1:a e. trettondedag jul
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

13/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

10/12 2:a söndagen i advent
16.00 adventsgudstjänst
Skabersjö kyrka

14/1 2:a e. trettondedag jul
18.00 mässa
Bara kyrka

14/2 askonsdagen
8.00 askonsdagsmässa
Värbygården

17/12 3:e söndagen i advent
11.00 mässa
Bara kyrka
18.00 julkonsert
Hyby nya kyrka

16/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

18/2 1:a söndagen i fastan
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

21/1 3:e e. trettondedag jul
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

25/2 2:a söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

28/1 Septuagesima
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården

27/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

19/12 tisdag
11.30 veckomässa
Hyby gamla kyrka
21/12 torsdag
14.30 mässa
Solgården
24/12 4:e advent & julafton
11.00 julkrubba
Hyby nya kyrka
12.00 julbön
Skabersjö kyrka
13.00 julbön
Bara kyrka
25/12 Juldagen
08.00 julotta
Bjärshögs kyrka
26/12 Annandag jul
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
31/12 Nyårsafton
16.00 nyårsbön
Hyby gamla kyrka

30/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

MARS

4/3
3:e söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

ASKONSDAGEN

Sedan några år tillbaka firar vi Askonsdagen i Värby församling.
Det är den gudstjänst som på allvar inleder fastan.
Efter att ha firat en festlig karnivalsgudstjänst på Värbygården blir
Askonsdagen präglad av att Gud tar oss på allvar i fastan och ger
oss tid till eftertanke. Under gudstjänsten får vi, om vi vill, ta emot
ett kors tecknat i aska. I år firas gudstjänsten som morgonmässa.
Varmt välkommen!

14/2 Värbygården 8.00

